މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ސަރކިއުލަރ
ނަންބަރު220-PR/CIR/2012/22 :
ތާރީޚް:

 02ނޮވެމްބަރ 0200

ލިބެންވީ :ހުރިހާ އަތޮޅު ކައުންސިލް ،ރަށު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް
މައުޟޫއު :ކައުންސިލްތަކުން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުން ޓެކްސް ދެއްކުން

ނ
ނބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށު ް
ޤާނޫނު ނަ ް
ކރާ ވިޔަފާރިތަކުން ޓެކްސް
ނ ު
ލތަކާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ،ސިޓީ ކައުންސިލްތަކު ް
އުފައްދާފައިވާ ރަށު ކައުންސި ް
މވެ.
ތން ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަ ެ
ދެއްކެވުމުގައި އަންނިވި ގޮތުގެމަ ި
 .0ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/2011ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާގޮތުން ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް
ގ
ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ،އެ ފަރާތެއް ެ
ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ އަހަރަކު ( 500,000/-ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ،އިތުރުވާ އަދަދެއްގެ 15%
(ފަނަރަ އިންސައްތަ) ޓެކްސް ގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
ވގޮތުން ،އިސްލާމްދީން
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )3ގައި ާ
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ 01
ދ ޢާންމު މަންފާއެއް
ނން ނުވަތަ އެފަ ަ
ހވުން ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުން ،ތަޢުލީމުދި ު
ކުރިއެރުވުން ،ފަޤީރުންނަށް އެ ީ
މ
ޖމްޢިއްޔާތަކާއި ޢާން ު
ރއިން ހުއްދަކުރާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ަ
ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އުފައްދާފައިވާ މީ ާ
އިދާރާތައް ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ގ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް (ބީ.ޕީ.ޓީ) ދެއްކުމުން
އެހެންކަމުން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ެ
ކައުންސިލްތައް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ،ގްރައުންޑް ފްލޯރ ،ޓީ-ބިލްޑިންގ ،އަމީނީމަގު - 97302 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 339 9922

ފެކްސް 332 2700

ވެބްސައިޓް  ww.mira.gov.mv:އީމެއިލް info@mira.gov.mv:

-2-

 .0މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު
ށން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިއްކާ
ނބަރު ( 10/2011މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަ ު
ޤާނޫނު ނަ ް
މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން އެ ޤާނޫނުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން
ވ
ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން ލާޒިމުކުރެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނި ި
ފަރާތްތަކުން މީރާގައި ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހެއެވެ.


ފާއިތުވި  00މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތަކުން ފޯރުވައިދިން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ޖުމްލަ އަގު  0މިލިއަން
ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާ ފަރާތްތައް؛



ނ
ގ  0މިލިއަ ް
ނ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ޖުމްލަ އަ ު
ތރޭގައި އެފަރާތަކުން ފޯރުވައިދޭ ެ
ކުރިއަށްއޮތް  00މަސްދުވަހުގެ ެ
ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ފަރާތްތައް؛



ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތައް؛



ބޔާންކޮށްފައިވާ (ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ) މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްތައް.
ޤާނޫނުގެ  01ވަނަ މާއްދާގައި ަ

ނ
ނ ް
ކސް ނެގުމުގެ ޤާނޫ ު
މދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެ ް
ފށްު ،
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާ ަ
ތކުން ކުރާ ވިޔަފާރީގައި
ކައުންސިލްތަކަށް އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން ކައުންސިލް ަ
އން ޝަރުތެއް ފުރިހަމަވާނަމަ ،މީރާގައި ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ،ޖީ.އެސް.ޓީ
މަތީގައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެ ި
ނެގުން ލާޒިމުވާނެއެވެ .މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައި "ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ،
ގއި ހިންގާ ނުވަތަ ކުރާ މުދާ ގަނެވިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ހިންގާ
"އާމްދަނީއެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމު ަ
މގެ މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ
އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ނުވަތަ ފަންނީ ޚިދުމަތެއް ދިނު ު
ވދިޔަ ޒާތުގެ އެނޫންވެސް މަސައްކަތް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ".
އެހެން މަސައްކަތް ނުވަތަ ބުނެ ި
އިތުރު

މަޢުލޫމާތު

ވލައްވާނަމަ،
ނންފުޅު ެ
ބޭ ު

މި

އޮތޯރިޓީގެ

ހޮޓްލައިން

0101

އަށް

ޅއްވުން
ގު ު

އެދެމެވެ.

ނުވަތަ

 1415@mira.gov.mvއަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ޔަޒީދު މުޙައްމަދު
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ،ގްރައުންޑް ފްލޯރ ،ޓީ-ބިލްޑިންގ ،އަމީނީމަގު - 97302 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 339 9922

ފެކްސް 332 2700 :

ވެބްސައިޓް www.mira.gov.mv:އީމެއިލް info@mira.gov.mv:

